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181ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CIF;4784300
Nr.12 din 4 mai 2022.-

Către,
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BIHOR
DIREqlA JURIDICĂ
În baza prevederilor art.200,art.243,alin.(l)lit.e.),art.249 alin.(4)1it.c.)din
O.U.G.Nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,vă
comunicăm în vederea efectuării controlului de legalitate următoarele dispoziţii:
DISPOZIŢIA
NR/DATA
59/27 .04.2022
60/27 .04.2022
61/28.04.2022
62#28.04.2022

TITLUL DISPOZIŢIEI

OBSV.

Dispoz.privind modific.aloc.ptr.susţinerea fam.Kaltenbacher L.
Dispoz.privind acord.stimulent educ.Mezei B.
Dispoz.privind constit.Comis.de recepţie finală
Duspoz.de suspend.tichte educaţional ptr.dna.Magyar E.

-

Cu stimă,

-

-

ROMÂNIA
JUDEŢUL Bihor
COMUNA SALACEA

Sediu: judetul Bihor, localitatea SALACEA, nr. 47, CUI: 4784300
Tel:0259463014;Fax: 0259463275

DISPOZIŢIE
nr. 59/27.04.2022
privind modificarea a alocaţiei
pentru susţinerea familiei,
pentru domnul(doamna) KALTENBACHER LIA
Primarul unităţii COMUNA SALACEA
Având în vedere :
•

•
•

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru modificarea alocaţiei pentru susţinerea
familiei a d-lui (ei) KALTENBACHER LIA, domiciliat(ă) in SALACEA, strada -Nr. 696/A,
însoţită de actele doveditoare privind componenta familiei fonnată din 7 membri, din care 5
copii sub 18 ani si de declaraţia privind veniturile obţinute în luna anterioară depunerii cererii
de către membrii acesteia; întregistrată cu nr. 383/13.04.2022. (CNP 2860119053431)
Referatul nr. 2096/27.04.2022 prin care se fundamentează acordarea alocaţiei de susţinere a
familiei pentru familia d-lui/d-nei KAL TENBACHER LIA fonnată din 7 membri, cu un
venit total de I 00.00 lei.
Ancheta socială efectuată la domiciliul solicitantului conform art. 15(1 ),(2),(3),( 4) din Legea
nr. 277 /201 Oprivind alocaţia pentru susţinerea familiei şi a11. 9(1 ),(2),(3),( 4),(5) din Hotărârea
nr.38 din I 9.01.20 I I pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 277/201 Oprivind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată;

Potrivit prevederilor:
Legea nr. 277 /20 I Oprivind alocaţia pentru susţinerea familiei, actualizată;
Hotărârea nr. 38 din 19.01.2011 pentru aprobarea Nom1elor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277 /20 I Oprivind alocaţia pentru susţinerea familiei, actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte
nonnative, actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 25 din 30 iunie 2015, actualizată prin Legea nr. 342/2015, pentru
completarea art. 8 din Legea nr. 416/200 I privind venitul minim garantat, actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 93 din 8 decembrie 2016, pentru reglementarea unor măsuri de
simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială actualizată.
Legea 225/202 I pentru modificarea şi completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, care prevede actualizarea valorii indicatorului
social de referinţă.
În temeiul art. 155 alin. I , lit. d , alin. 5 , lit. c , art. 196, alin. I , lit. b şi art. 199 din O.U.G. 57 /
2019 - privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE:
Art 1. Modificarea alocaţiei pentru susţinerea familiei cu 4 copii a d-lui/d-nei
KALTENBACHER LIA, titularul cererii numărul 19/04.09.2017, în suma de 345.00 lei/luna, începând
cu luna aprilie 2022.
Din urmatorele motive: diminuarea numarului membrilor de familie, de la 8 persoane la 7
persoane, avand in vedere ca fiul KAL TENBACHER GHEORGHE si-a schimbat adresa de
domiciliu, nu traieste cu familia.
Art 2. Alocaţia pentru susţinerea familiei se plăteşte de către Agenţia Judeţeană de Plăţi Sociale
Bihor, prin mandat poştal sau, după caz, în cont curent personal sau în cont de card.

Art 3. Prezenta dispoziţie poate fi atacată cu plângere prealabila la pnmana COMUNA
SALACEA în termen de 30 zile de la comunicare, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul
administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

Art 4. Prezenta dispoziţie, act administrativ individual, va fi comunicată în termen de 5 zile de la
data emiterii.

Art 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează persoana cu atribuţii de
asistenţă socială din cadrul Primăriei COMUNA SALACEA .
Art 6. Prezenta dispoziţie se comunică cu:
Instituţia Prefectului judeţului Bihor ;
Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bihor :
Domnul/doamna KALTENBACHER LIA din SALACEA, str. - Nr. 696/A

Contrasemneaza,
Secretar General
TATAJ TIBOR

ROMÂNIA
JUDEŢUL Bihor
COMUNA SALACEA

Sediu: judetul Bihor, localitatea SALACEA, nr. 47, CUI: 4784300
Tel: 0259463014; Fax: 0259463275

REFERAT
privind modificarea alocaţiei
pentru susţinerea familiei,
pentru d-nul(d-na) KALTENBACHER LIA

Având in vedere:
• Cererea d-lui(d-nei) KALTENBACHER LIA, domiciliat în SALACEA strada str. Nr. 696/A,
jud. Bihor, însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi de declaraţia privind
veniturile obţinute în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia; înregistrată cu
nr. 383/27.04.2022, CNP 28601 I 905343 I;
• Ancheta socială efectuată la domiciliul solicitantului confonn ait. 15(1 ),(2),(3),(4) din Legea nr.
277 /20 I Oprivind alocaţia pentru susţinerea familiei şi art. 9( 1),(2),(3),( 4),( 5) din Hotărârea nr.38
din 19.01.20 I I pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
277 /20 l Oprivind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată;
Potrivit prevederilor:
Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, actualizată;
Hotărârea nr. 38 din 19.01.2011 pentru aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/201 Oprivind alocaţia pentru susţinerea familiei, actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte
nonnative, actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 25 din 30 iunie 2015, actualizată prin Legea nr. 342/2015, pentru
completarea art. 8 din Legea nr. 416/200 I privind venitul minim garantat, actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 93 din 8 decembrie 2016, pentru reglementarea unor măsuri de
simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială actualizată.
Legea 225/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, care prevede actualizarea valorii indicatorului
social de referinţă.
În temeiul art. 155 alin. I , lit. d , alin. 5 , lit. c , a11. 196 , alin. I , lit. b şi art. 199 din
O.U. G. 57 I 2019 - privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare,
PROPUN:
modificarea alocaţiei pentru susţinerea familiei cu 4 copii a d-lui/d-nei KALTENBACHER
LIA , titularul cererii numărul 19/04.09.2022, în suma de 345.00 lei/luna, începând cu luna aprilie 2022.
Din urmatorele motive: diminuarea numarului membrilor de familie, de la 8 persoane la 7
persoane, avand in vedere ca fiul KALTENBACHER GHEORGHE si-a schimbat adresa de
domiciliu, nu traieste cu familia.
Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în suma de 345.00 lei şi se plăteşte de către Agenţia
Judeţeană de Plăţi Sociale Bihor, prin mandat poştal sau, după caz, în cont curent personal sau în cont de
card.
lntocmit,

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
PRIMAR
DISPOZITIE
nr. 60/27.04.2022
Privind acordarea stimulentului educaţional, sub formă de tichete sociale
pentru domnul(doamna) MEZEi BLANKA
Primarul comunei SALACEA
Avand in vedere
Cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea stimulentului educaţional, sub
formă de tichete sociale a d-lui (ei) MEZEi BLANKA, CNP 2960908303321 ,
domiciliat(a) in SĂLACEA , strada -, Nr. 151 , insotita de actele doveditoare privind
componenta familiei formata din 4 membri, din care un numar de 1 copii prescolar intre 3 si
8 ani si de declaratia privind veniturile obtinute in luna anterioara depunerii cererii de catre
membri acesteia; înregistrata cu nr. 2/26.04.2022.
situatia centralizatoare privind prezenta beneficiarilor, înregistrata in luna anterioara,
furnizata de unitatile de invatamant prescolar frecventate de beneficiari;
Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru
grădiniţă
HG nr. 15/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
248/2015.
Ordinul nr. 125/165/2016 privind aprobarea procedurii de emitere şi a modelului tichetului
social pentru grădiniţă, prevăzute de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.
OUG. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea
participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.
Prevederile legii 292/2011 privind organizarea si functionarea sistemului national de asistenta
sociala.
În temeiul art. 155 alin. 1 , lit. d , alin. 5 , lit. c , art. 196 , alin. 1 , Iit. b şi art. 199 din O.U. G.
57 I 2019 - privind Codul Administrativ
DISPUNE:
Art 1. Se stabileste acordarea dreptului la stimulentul educaţional, sub formă de tichete sociale
d-lui/d-nei MEZEi BLANKA , cu domiciliul in SĂLACEA , strada -, Nr. 396 , titularul cererii
numarul 2/26.04.2022, pentru un numar de 1 copil prescolar intre 3 si 8 ani si anume, Copil natural
FRANCK JONA TAN - JANOS CNP: 5170909303958, , in valoare totala de 100.00 lei lunar, pentru
anul scolar 2021-2022 , incepand cu luna APRILIE 2022.
Art 2. Tichetele sociale se vor ridica de la casieria primariei SALA CEA
Art 3. Prezenta dispozitie poate fi atacata cu plangere prealabila la Primaria comunei SALACEA
in termen de 30 zile de la comunicare, in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ
cu modificarile si completarile ulterioare.
Art 4. Titularul are obligaţia să anunţe orice modificare în componenţa familiei sau în veniturile
acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia.

Art 5. Prezenta dispozitie va fi comunicata in termen de 5 zile de la data emiterii.
Art 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza persoana cu atributii de
asistenta sociala din cadrul Primariei SALACEA .
Art 7. Prezenta dispozitie se comunica cu:
Institutia Prefectului judetului BIHOR;
Unităţile de învăţământ preşcolar frecventate de beneficiari;
Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala BIHOR :
Domnul/doamna MEZEi BLANKA din SĂLACEA, str.-, Nr. 396

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar

ROMÂNIA, JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
Compartimentul de asistenţă socială
T
)

Nr.2Ci } /27.04.2022

REFERAT

•

Privind acordarea stimulentului de participare în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din
familii defavorizate

Subsemnaţa Tatai Laura - Andreea, salariată cu atribuţii de asistenţă socială în cadrul
Compartimentului de asistenţă socială, analizând -pEevederile art.2 şi art.5 din Legea nr.
248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din
fami Iii defavorizate, modificată şi completată şi ale art.12, 14, 15 Şi 20 din Hotărârea de
Guvern nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 248/2015, precum şi a art. III, alin.(1) din Legea nr.49 din 16 aprilie 2020
Luând act de:
- - Cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea stimulentului
educaţional, sub formă de tichete sociale a d-lui (ei) MEZEi BLANKA , CNP
2960908303321 , domiciliat(a) in SĂLACEA , strada -, N . 396 , insotita de
actele doveditoare privind componenta familiei formata din 3 membri, din care un
numar de I copii prescolar intre 3 si 8 ani si de declaratia privind veniturile
obtinute in luna anterioara depunerii cererii de catre membri acesteia; înregistrata
cu nr. 2/26.04.2022.

Din documentele depuse la Primaria Sălacea, rezultă că sunt îndeplinite condiţiile de
acordarea a acestui drept, motiv pentru care propun emiterea unei dispoziţii privind
aprobarea si acordarea stimulentului de participare în învăţâmântul preşcolar a copiilor din
familiile cele mai defavorizate, propun primarului emiterea dispozitiei în acest sens

ÎNTOCMIT,
Tatai Laura -Afidreea

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CIF 4784300
COMUNA SĂLACEA
PRIMAR,
D I S P O Z I Ţ I A Nr.61.din 28 aprilie 2022.Privind constituirea comisiei de recepţie finală la lucrarea - Lucrări de restaurare,
reabilitare şi amenajare expoziţiei la Conacul Komaromi din Otomani, în vederea încurajării
turismului local
În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice referitoare
la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru, precum şi H.G. nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice.Văzând referatul cu nr. 2132 din 28.04.2022 întocmit de responsabil cu achizitii
publice în cadrul aparatului propriu al primarului.
În temeiul prevederilor art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată cu modificări şi completări ulterioare.
Primarul comunei Sălacea,
DISPUNE:
Art.1.-Se constituie Comisia de recepţie finală la lucrarea - Lucrări de restaurare,
reabilitare şi amenajare expoziţiei la Conacul Komaromi din Otomani, în vederea încurajării
turismului local - în următoarea componenţă:
1.-Szucs Gyorgy
2.-Kiss Edit
3.-Dande Judith
4.-Nagy Sandor
5.- Moricz Istvan

Art.2. Invitaţi la recepţie:

ref. cultural
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local

- preşedinte
-membru
-membru
-membru
-membru

1.- Reprezentant ASOCIEREA S.C. DRUM ASFALT S.R.L. şi S.C. SELINA S.R.L. - Dl. Nemes Bataj
2.- Proiectant - Starmiiller Istvan
3.- Diriginte de şantier - Jakabffy Laszlo

PRIMĂRIA COMUNEI SĂLACEA
JUDEŢUL BIHOR
SĂLACEA NR.47
CIF.4784300

primaria.salacea@gmail.com
www.salacea.ro
tel.0259-463-014
tel/fax.0259-463-275

Nr. de înregistrare: 2132/28.04.2022.-
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Privind constituirea comisiei de recepţie finală la lucrarea - Lucrăr
restaurare, reabilitare şi amenajare expoziţiei la Conacul Komaromi din
Otomani, În vederea Încurajării turismului local
,

Având în vedere contractul de lucrări nr. 8/2017 întocmit între Comuna
Sălacea, Judeţul Bihor în calitate de achizitor şi ASOCIEREA SC. DRUM ASFALT
SRL. şi SC. SELINA SRL. în calitate de executant privind Lucrări de restaurare,
reabilitare şi amenajare expoziţiei la Conacul Komaromi din Otomani, în
vederea incurajării turismului local.
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru,
precum şi H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
În temeiul prevederilor art. 196 alin. 1 lit. b) din O.U.G. nr. 57 /2019
privind Codul Administrativ al României se propune domnului primar al
comunei Sălacea emiterea unei dispoziţii în acest scop.

Responsabil cu achiziţii publice
Szegecs Mignon-Imola

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
PRIMAR

DISPOZITIE
nr. 62/28.04.2022
Privind încetarea acordării stimulentului educaţional, sub formă de tichete sociale
pentru domnul(doamna) MAGY AR ERIKA

Primarul comunei SALACEA
Analizând temeiurile juridice, respectiv:
- prevederile art.2 şi art.5 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, modificată şi completată şi ale art.12, 14,
15 şi 20 din Hotărârea de Guvern nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015, precum şi a art.III, alin.(l) din Legea nr.49 din 16
aprilie 2020
Ţinând cont de:
referatul favorabil al Compartimentului de asistenţă socială ş1 autoritate tutelară
nr.2099/28.04.2022
Luând act de:
- dosarele familiilor care au stabilit dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza
Legii 277/220, precum dosarele cazurilor prevăzute de Art.III, alin (I) din Legea 49 din 16
aprilie 2020.
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art 1. Se stabileste încetarea dreptului la acordarea stimulentul educaţional, sub formă de tichete
sociale d-lui/d-nei MAGYAR ERIKA , cu domiciliul in SĂLACEA , strada -, Nr. 692/8 , pentru un
numar de I copil prescolar intre 3 si 8 ani si anume, Copil natural REZMUVES ROZALIA DEBORA, CNP: 6150801055073,, in valoare totala de 100.00 lei lunar, pentru anul scolar 2021-2022 ,
incepand cu luna APRILIE 2022.
Art 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata cu plangere prealabila la Primaria comunei SALACEA
in termen de 30 zile de la comunicare, in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ
cu modificarile si completarile ulterioare.
Art 3. Prezenta dispozitie va fi comunicata in termen de 5 zile de la data emiterii.
Art 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza persoana cu atributii de

asistenta sociala din cadrul Primariei SALACEA .
Art 5. Prezenta dispozitie se comunica cu:
Institutia Prefectului judetului BIHOR ;
- Unităţile de învăţământ preşcolar frecventate de beneficiari;
- Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala BIHOR :
- Domnul/doamna MAGY AR ERIKA din SĂLACEA, str. -, Nr. 692/B

ROMÂNIA, JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
Compartimentul de asistenţă socială

Nr. 2099 /28.04.2022
REFERAT
Privind încetarea dereptului la acordarea stimulentului de participare în învăţământul preşcolar a
copiilor provenind din familii defavorizate

Subsemnata Tatai Laura - Andreea, salariată cu atribuţii de asistenţă socială în cadrul
Compartimentului de asistenţă socială, analizând -prevederile art.2 şi art.5 din Legea nr.
248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din
familii defavorizate, modificată şi completată şi ale art.12, 14, 15 şi 20 din Hotărârea de
Guvern nr.15/20 I 6 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 248/2015, precum şi a art.III, alin.(l) din Legea nr.49 din 16 aprilie 2020
Propun:
Emiterea dispoziţiei de încetarea dreptului la acordarea stimulentul educaţional, sub
formă de tichete sociale d-lui/d-nei MAGYAR ERIKA , cu domiciliul in SĂLACEA ,
strada -, Nr. 692/B , pentru un numar de I copil prescolar intre 3 si 8 ani si anume, Copil
natural REZMUVES ROZALIA - DEBORA, CNP: 6150801055073,, in valoare totala de
100.00 lei lunar, pentru anul scolar 2021-2022 , incepand cu luna APRILIE 2022.

Tatai

tri1-14

reea

